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”600 lääkäriä tuijottaa tiimalasia” = 100 Meur /vuosi 
 
”Jopa 50% lääkärin työajasta tietotyötä” = 1,0 Mrd eur/vuosi 
 
”Potilaskäyntien määrä kasvaa 2-4% vuodessa” = ? 
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POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT OVAT HITAITA KÄYTTÄÄ 
Ø  haluamme helpompia potilastietojärjestelmiä 
      

POTILASTIETOJEN HAKU ON HIDASTA 
Ø   haluamme nopeampia potilastietojärjestelmiä  
 

POTILASTIETOJEN KIRJAAMINEN ON HIDASTA 
Ø  haluamme parempia potilastietojärjestelmiä 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratkaisumallit? 

€	
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”Meille tulee Apotti ja siihen asti lääkärit kirjoittavat tekstinsä 
itse.” 

 
”Ennen kuin potilasjärjestelmämme on vaihdettu UNA-
hankkeessa, investoinnit tukijärjestelmiin ovat jäissä.” 
 

”Meille tulee puheentunnistus, joka ratkaisee ongelman.” 
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POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT OVAT HITAITA KÄYTTÄÄ 
Ø  avoimet rajapinnat lähtökohta, jolloin syntyy ekosysteemejä, 

innovaatioita ja tehostumista  
 

POTILASTIETOJEN HAKU ON HIDASTA 
Ø   tiedonhakuun on tehokkaita sovelluksia tarjolla, kun rajapinnat 

ovat avoimet, ja päätelaitteet vapaasti valittavissa (esim. tablet) 

POTILASTIETOJEN KIRJAAMINEN ON HIDASTA 
Ø  potilastiedon kirjaaminen on erillinen prosessi, johon on tarjolla 

tehokkaita sovelluksia jo nyt, ja tulevaisuudessa avointen 
rajapintojen ympäristössä (esim. HL7) vaihtoehdot lisääntyvät 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Vaihtoehtoiset mallit 
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SANELUJEN PURUSTA POTILASTIEDON TUOTTAMISTA TEHOSTAVIIN RATKAISUIHIN 

DIKTAMEN KEHITYS 

Sanelujen purku 
ja tallennus 

Sanelujen hallinta- 
  ja raportointi 

Sanelujen purun 
toiminnanohjaus 

 
Potilastiedon 

tuottamisen uudet 
virtaukset 

 

2007 . . . . . . . . . . . . . . 
 
-    sanelujen purku  
     etäpalveluna 
 
-    henkilökohtainen 
     GSM- ja työpöytä- 
     sanelu 

2009. . . . . . . . . . . . . . .   
 
-    sanelu- ja  
     purkujärjestelmä 
 
-  kehittynyt raportointi 
 
-  laiteriippumattomuus 

 
 

2012 . . . . . . . . . . . . . . .  
 
-  työnohjaus ja hallinta 
 
-  toiminnanohjaus  
 
-  integraatiot yleisimpiin  
     potilasjärjestelmiin 
 

2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
-  mobiillaitteiden hyödyntäminen  
     potilastiedon tuottamisessa 
 
-  Integroitu käyttö rakenteellisissa  
     potilasjärjestelmissä 
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LIIKEVAIHTO 

MEUR 

ASIAKKAAT 

TOIMIPISTETTÄ 

KÄYTTÄJÄT 

KÄYTTÄJÄÄ 
 

Potilastiedon tuottamista nopeuttavien ratkaisujen kehittäjä, tarjoaja ja edelläkävijä. 

Diktamen tänään 

Ø Hallinto, tuotekehitys ja tukipalvelut Suomessa 

Ø  6,9 miljoonaa sanelua ja tuotettua potilasdokumenttia 

 

  

 

LUOTTAMUKSELLINEN 

Sanelujen hallintajärjestelmä 

Sanelujen purkupalvelu 

Potilastietojen tiedonvälityspalvelu 
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POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT OVAT HITAITA KÄYTTÄÄ 
Ø  ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen mahdollistaa jo 3. osapuolten ratkaisujen käytön 

Ø   parhaiden innovaatioiden hyödyntäminen on jo mahdollista aloittaa 

POTILASTIETOJEN HAKU ON HIDASTA 
Ø   potilaskertomuksen tarkasteluun on jo monipuolisia sovelluksia markkinoilla 

Ø    vaihtoehdot lisääntyvät, kun rajapinnat avautuvat 
 

POTILASTIETOJEN KIRJAAMINEN ON HIDASTA 
Ø   tehokkaita saneluhallintajärjestelmiä, joilla hallitaan sisäinen ja ulkoinen tekstinkäsittely 

sekä puheentunnistusmoottorit, on jo markkinoilla 

Ø    avoimien rajapintojen myötä potilastietojen kirjaamiseen vaihtoehtoja myös 
päätelaitteisiin (tabletit ja muut älylaitteet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä ratkaisuja nyt tarjolla? 

€	
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POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT OVAT HITAITA KÄYTTÄÄ 
Ø  saattavat olla sitä edelleen, mutta onko käyttäjä lääkäri, sihteeri vai kone, vai 

niiden yhdistelmä? 

 

POTILASTIETOJEN HAKU ON HIDASTA 
Ø   selaatko tietoja työasemalla vai tarkoitukseen suunnitelluilla päätelaitteilla 

ja applikaatioilla? 
 

POTILASTIETOJEN KIRJAAMINEN ON HIDASTA 
Ø   kirjaatko tietoja työasemalla vai tarkoitukseen suunnitelluilla päätelaitteilla 

ja applikaatioilla? 

Ø   editoitko itse tekstiä / kirjauksia, vai tekeekö sen kone ja sihteeri 
automaattisesti puolestasi kontekstista riippuen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuus? 

€	
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TULOKSIA  
MITATTAVIA TULOKSIA JA SÄÄSTÖÄ TEHOSTUMISESTA 

Potilaskirjausten ja työskentelyn nopeutuminen 
 -   helppo ja eheä työkulku läpi potilaskirjausprosessin 

 -   potilasdokumentit valmistuvat ajallaan 
 

Sanelunpurun tehostuminen 
 -   työnohjaus järjestelmän raporttikalujen ja tilastotiedon avulla  

 -   työntekijöiden suoritustason seuranta ja ongelmakohtiin puuttuminen 
 

Laite- ja järjestelmäriippumattomuus 

 -   säästöt sanelu- ja purkulaitehankinnoissa 
 -   aina toimintavarma potilasjärjestelmästä erillinen järjestelmä potilaskirjauksiin 
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TULOKSIA 
MITATTAVIA TULOKSIA JA SÄÄSTÖÄ TEHOSTUMISESTA 

Lähtötilanne 
 -   käyttöönotettu strukturoitu potilastietojärjestelmä (Meditech), jossa avoimet  

     HL7-rajapinnat 

Diktamen toimitti 
 -   applikaatiot ja hallintajärjestelmä potilasdokumentaation tuottamiseen  
      strukturoidusti älylaitteilla, tekstinkäsittelyllä ja puheentunnistuksella 

         -   integraatio Diktamen-Meditech toteutettiin 5 vuorokaudessa testauksineen 

Lopputulos 
 -   potilaskirjaukset tuotetaan Diktamen-applikaatiolla tabletilla avaamatta      
     Meditech-potilastietojärjestelmää 

 -   vanhat potilaskertomukset, lääkitystiedot ym. luettavissa tabletilla 
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NÄKEMYKSET 
TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 

 POTILASTIETOJÄRJESTELMÄT 
 - avoimet rajapinnat kehityksen ja innovaatioiden perusta  
  
 SANELUJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ 
 - tehokkaan potilasdokumentaation tuottamisen lähtökohta 

 
 TÄYDENTÄVÄT RESURSSIT OSTOPALVELUNA 
 - omien tekstinkäsittelyresurssien täydentäminen ostopalvelulla 
   aina oikeaan aikaan nopeiden kirjausten perusta 
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NÄKEMYKSET 
TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET 

 
 PUHEENTUNNISTUS 
 - osana saneluhallintaa ja potilastietojen tuottamista on         
 puheentunnistusmoottorit, jotka mahdollistavat tausta- tai  

       edustatunnistuksen käyttökohteesta riippuen 
 

 MOBIILIAPPLIKAATIOT 
 - potilasdokumentaation tuottaminen potilasjärjestelmää 
   avaamatta nopeasti ja potilasjärjestelmän rakennetta noudattaen 
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YHTEYSTIEDOT 

Diktamen    

Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki  

myynti@diktamen.fi 

www.diktamen.fi 


